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“ การคาเสรีอาเซียน  

  จะเรียนรูและรับมืออยางไร” 



ASEAN Factsheet
สมาชิกผูกอตั้ง

ไทย

มาเลเซีย

อินโดนีเซีย

ฟลิปปนส

สิงคโปร

ประชากร – 600.15  ลานคน

พื้นที่ – 4.5  ลาน ตาราง กม.

GDP รวม  1.865  ลานลานดอลลารสหรัฐ
การคารวม  2.117  ลานลานดอลลารสหรัฐ

การลงทุนจากตางประเทศ  39.623  ลานลานสหรัฐ

สมาชิกเพิ่มเติม

+  บรูไน ดารุสซาลาม ป 
1984

+  เวียดนาม ป 1995

+  ลาว ป 1997

+  พมา ป 1997

+  กัมพูชา ป 1999



ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)

ผูนําประเทศสมาชิกอาเซียนใหการรับรองเอกสารสําคัญ คือ 

Bali Concord II เมื่อป 2548  และมีแผนปฏิบัติการ           

เวียงจันทร (Vientiane Action Programme) ซึ่งกําหนด

เปาหมายการสรางประชาคมอาเซียนภายในป 2563

การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 12 ที่เซบู ฟลิปปนส เมื่อป 

2550 เรงรัดเปาหมายการจัดตั้งประชาคมใหเร็วขึ้นจากป 

2563 เปนป 2558



ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)

• ประชาคมการเมือง

และความมั่นคง

(ASEAN Political-

Security 

Community: APSC)

1.

• ประชาคมเศรษฐกิจ

(ASEAN Economic 

Community: AEC)

2.

• ประชาคมสังคม  

และวัฒนธรรม

(ASEAN Socio-

Cultural 

Community: ASCC)

3.



ผลกระทบ

ตอประเทศไทย

ถามีแผนรองรับ 

และ การจัดการที่ดี           

จะชวยใหสามารถ

พัฒนากําลังคน

ใหรับมือการเปลี่ยนแปลงได

1.  การแขงขันทางการตลาดสูง     ตลาดใหญขึ้น
2. ทรัพยากรในประเทศมีขอจํากัด  โดยเฉพาะ...

    “ทรัพยากรมนุษย”



ธุรกิจที่มีศักยภาพ

“ Health Tourism / Medical Hub

เนนทางดานสุขภาพ เนนทางดานสุขภาพ 

โรงพยาบาล

...ชาวตางชาติ

มารักษาพยาบาล

ในประเทศไทย 

1.3 ลานคน/ ป...



การปรับตัว และขยายโอกาส

1.  เปนตลาดขนาดใหญ  ประชากร  600  ลานคน

2.  นักทองเที่ยวจากอาเซียน  5 - 6  ลานคนตอป

3.  ขยายชองทางบริการ เปดตัวแทน,                              

เปดโรงพยาบาลในอาเซียน ฯลฯ 



การปรับตัว และขยายโอกาส (ตอ)

4.  ปญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย - ภาครัฐและ

โรงพยาบาลเอกชนตองรวมมือกันในการผลิต/ พัฒนาบุคลากร

5.  สรางมาตรฐานการบริการใหไดการรับรองมาตรฐาน          

ในระดับนานาชาติ

6.  เนนจุดเดนทางอุปนิสัยและวัฒนธรรมของคนไทย             

“Thai Hospitality” -- ความออนนอม ความประณีต                  

ซึ่งทําให การบริการมีความประทับใจ



การปรับตัว และขยายโอกาส (ตอ)

ภาคเอกชน

• เตรียมพรอมรับมือกับการ

แขงขันที่รุนแรงมากขึ้น

• ยกระดับ/สรางภาพลักษณ

การใหบริการที่มีคุณภาพ

• การมีเปาหมายตลาด

เฉพาะกลุม (Niche Market)

• การมีเครือขายในการทํา

ธุรกิจรวมกัน

บุคลากรทางการแพทย 

• มีทักษะภาษาตางประเทศ 

• ศึกษาวัฒนธรรมของ

อาเซียน เพื่อขยายโอกาส

ในการทํางานทั้งใน และ

ตางประเทศ



การปรับตัว และขยายโอกาส (ตอ)

การผลิตบุคลากร                - การผลิตบุคลากร                

ทางการแพทย 

- การพัฒนาคุณภาพบุคลากร 

- การพัฒนามาตรฐาน

สถานประกอบการ 

- การกําหนดยุทธศาสตร    

ในการพัฒนาบุคลากรและ

โครงสรางพื้นฐานที่จําเปน

รวมกับภาคเอกชน

- การกํากับดูแลใหประชาชน

ไดรับบริการสาธารณสุข     

อยางทั่วถึงเปนธรรม 

ภาครัฐ

ตองเตรียมพรอม

เพื่อพัฒนาไปสูการเปน Medical Hub



เตรียมการรับมืออยางไร ?

1. พัฒนาดานทรัพยากรมนุษย

• ทักษะทางวิชาชีพตางๆ เชน แพทย, พยาบาล,        

เภสัชกร, เทคโนโลยี การตรวจวินิจฉัย และการวิจัย

ตางๆ

• ทักษะทางดานภาษาอังกฤษ

2. พัฒนาระบบสนับสนุน

• สรางมาตรฐานการบริการใหไดการรับรองมาตรฐาน 

ในระดับสากล

• พัฒนาระบบสาธารณูปโภคใหไดมาตรฐาน



การเตรียมความพรอมของไทย

กรมอาเซียนในฐานะสํานักเลขาธิการอาเซียนแหงชาติทํา

หนาที่ประสานงาน สนับสนุน และสงเสริมการดําเนินการ

ของทุกหนวยงานราชการ ภาคเอกชน และภาคประชา

สังคม เพื่อขับเคลื่อนความรวมมือของอาเซียนทั้ง 3 เสา

มติ ครม. เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2553 ใหความเห็นชอบจัดตั้ง

คณะกรรมการอาเซียนแหงชาติ โดยมีรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการตางประเทศเปนประธาน และมีหนวยงาน

ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของเปนกรรมการ



การเตรียมความพรอมของไทย

ปญหาและอุปสรรค

 ดานใดบาง?- ความรูและความเขาใจ

- บุคลากร

- งบประมาณ

- นโยบายและแผนงานที่ชัดเจน 

   และตอเนื่อง

- ความรวมมอืระหวางองคกรภาครัฐ

- ความรวมมอืระหวางภาครัฐกับ

   ภาคสวนอื่นๆ 

- การเผยแพรประชาสัมพนัธ



การเตรียมความพรอมของไทย

การเตรียมความพรอม

ของภาคราชการ

ผลักดันการปรับโครงสรางหนวยงานราชการเพือ่ดูแลงานดาน

อาเซียน เพื่อใหสอดคลองกับการสรางประชาคม  โดย การ

จัดตั้ง ASEAN Unit (สํานักอาเซียน กรมเจรจาฯ พณ และกอง

อาเซียน กห)

การสรางองคความรูใหกับบุคลากรในหนวยราชการ          

และภาคเอกชน



การเตรียมความพรอมของไทย

การเสริมสรางความตระหนักรับรู

ของประชาชน

- การพัฒนาความรูและความเขาใจเกี่ยวกบัอาเซียน

และผลประโยชนของไทย

- การพัฒนาสมรรถนะ อาทิ ความรูดานภาษาและ

เทคโนโลยี



การเตรียมความพรอมของไทย

การเตรียมความพรอมแรงงาน (แรงงานฝมือ) ที่จะรองรับการ

รวมตัวของอาเซียน โดยเฉพาะการที่ประชาคมอาเซียนจะ

กอใหเกิดการขยายการลงทุน และกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆ

การเตรียมโครงสรางพื้นฐานดานกายภาพและกฎระเบียบ  

เพื่อเตรียมความพรอมกับการเชื่อมโยงในอาเซียน



การเตรียมความพรอมดานการศึกษาและองคความรู

 “คณะกรรมการระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนความรวมมือดาน

การศึกษาในอาเซียนสูการบรรลุเปาหมายการจัดตั้งประชาคม

อาเซียนภายในป 2558” : หลักสูตรอาเซียนศึกษา

โครงการ “Spirit of ASEAN” : สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไดจัดตั้งอาเซียนศึกษาใน

สถานศึกษา สังกัด สพฐ.54 โรงเรียน (24 Buffer School และ 30 

Sister School)

การเตรียมความพรอมของไทย



คุณลักษณะของบุคลากรที่พึงประสงค

สูการรวมตัวของประชาคมอาเซียน

มีความเปน

นานาชาติ

• คิดบวกกับนานาชาติและ

อาเซียน

• มีทักษะระดับสากล 

โดยเฉพาะทักษะดาน

ภาษา

มีความเปน

มืออาชีพ

• มุงผลสัมฤทธิ์ ทํางานเปนทีม

• มีความรูเกี่ยวกับอาเซียน

• โปรงใสและมีมาตรฐานการ

ทํางาน

มีความเปน

ผูสนับสนุน

• มีภาวะผูนําเชิงรุก

• บริการเปนเลิศ





ขอตกลงทางการคาและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน





ธุรกิจบริการของไทย





ทิศทางของธุรกิจบริการสุขภาพไทยใน AEC



ขอมูลธุรกิจ

ประกอบดวย 3 ธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจบริการทางการแพทย ธุรกิจผลิตภัณฑสุขภาพ

และสมุนไพรไทย และธุรกิจบริการสงเสรมิสขุภาพ

ในป 2550 ไทยมีโรงพยาบาล 1,973 แหง มีแพทยทั่วไปและเฉพาะทางรวม 22,018 

คน (สัดสวนแพทย 3 คนตอประชากร 10,000 คน) และลูกจาง 318,784 คน  

       ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติ

ป 2554 มีผูประกอบโรคศิลปะ 60,765 คน  ที่มา: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ชาวตางชาติมารักษาพยาบาลในไทยปละประมาณ 1.3 ลานคน ประมาณการรายได

จากคารักษาและคาใชจายทีเ่กี่ยวของประมาณ 1 แสนลานบาท

ป 2550 มีผูปวยชาวตางชาติ 1.37 ลานคน แบงเปน ชาวตางประเทศในไทยและ

ประเทศเพื่อนบานรอยละ 41 นักทองเทีย่ว รอยละ 32 และผูที่เดินทางมาเพื่อรักษา

ตัว รอยละ 26.6 ที่มา: สํานักงานคณะกรรมกราบริหารศูนยกลางสุขภาพระหวางประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ




